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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Số:307/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 08 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thành phố Đà Nẵng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG,
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Theo đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số 4344/TTr-UBND ngày 

04 tháng 7 năm 2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả 
năng cân đối vốn dự án Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước mưa trên địa bàn 
quận Thanh Khê và Liên Chiểu; Tờ trình số 4346/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 
năm 2020 về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng 
Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân (giai đoạn 3); Tờ trình số 4345/TTr-UBND ngày 
04 tháng 7 năm 2020 về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự 
án Xây dựng hệ thống thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyển nước 
mưa về sông Hàn cho lưu vực từ đường Hồ Xuân Hương đến giáp tỉnh Quảng 
Nam; Tờ trình số 4343/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2020 về việc phê duyệt 
chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Tuyến ống thu gom 
nước thải đường 2 Tháng 9 (đoạn từ đường Phan Thành Tài đến đường Thăng 
Long); Tờ trình số 3562/TTr-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2020 về việc phê duyệt 
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án 
Trạm trung chuyển rác thải khu vực Ngũ Hành Sơn; Tờ trình số 3563/TTr-
UBND ngày 03 tháng 6 năm 2020 về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương 
đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Trạm trung chuyển rác thải 
khu vực Cẩm Lệ; Tờ trình số 4177/TTr-UBND ngày 29 năm 6 năm 2020 về việc 
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện tuyến đường gom dọc hai bên 
đường tránh Nam hầm Hải Vân (đoạn Hòa Liên đến Túy Loan); Tờ trình số 
451/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2020 về việc Báo cáo đề xuất chủ trương 
đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Doanh trại Hải đội dân quân 
thường trực; Tờ trình số 4175/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2020 về việc 
quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến 
đường phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội 
đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân 
dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:



Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 
đối với 08 dự án: Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước mưa trên địa bàn quận 
Thanh Khê và Liên Chiểu; Xây dựng Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân (giai đoạn 
3); Xây dựng hệ thống thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyển nước 
mưa về sông Hàn cho lưu vực từ đường Hồ Xuân Hương đến giáp tỉnh Quảng 
Nam; Tuyến ống thu gom nước thải đường 2 Tháng 9 (đoạn từ đường Phan 
Thành Tài đến đường Thăng Long); Trạm trung chuyển rác thải khu vực Ngũ 
Hành Sơn; Trạm trung chuyển rác thải khu vực Cẩm Lệ; Hoàn thiện tuyến đường 
gom dọc hai bên đường tránh Nam hầm Hải Vân (đoạn Hòa Liên đến Túy Loan); 
Doanh trại Hải đội dân quân thường trực, theo Phụ lục I đính kèm.

Điều 2. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng 
cân đối vốn đối với dự án: Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường phục vụ Tuần 
lễ cấp cao APEC 2017, theo Phụ lục II đính kèm.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan để 

triển khai thực hiện các dự án nêu trên theo đúng quy định của Luật Đầu tư công 
và pháp luật liên quan; rà soát đảm bảo về mặt quy hoạch, thực hiện nghiêm túc 
đánh giá tác động môi trường theo quy định đối với các dự án trước khi phê 
duyệt dự án đầu tư; kiểm soát chặt chẻ nội dung chủ trương đầu tư đã phê duyệt, 
xây dựng phương án giải phóng mặt bằng, phương án tái định cư phù hợp, hạn 
chế phát sinh tăng tổng mức đầu tư các dự án đã thông qua. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu 
Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2020 và có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố biểu quyết thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nho Trung


